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Barigui – sesmaria de Mateus leme de Curitiba
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Bloco diagrama de 1956 de 

Bigarella e outros de uma 

parte de Curitiba
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Compartimentos básicos

• Embasamento cristalino 

• Formação Capiru 

• Diques de diabásio

• Bacia de Curitiba

• Sedimentos recentes





Embasamento cristalino

Bacia de Curitiba

Sedimentos recentes

Formação Capiru



Mapa de 

drenagem sobre 

MDT de Curitiba



Fusão do mapa de 

drenagem e MDT 

de Curitiba com 

geologia



Cretáceo

Oligoceno/Mioceno

Plioceno/Pleistoceno

Pleistoceno/Holoceno Argilitos

Embasamento

Arcósios e cascalhos

Caliches

Bacia Sedimentar de Curit iba

Modelo simplif icado da evolução da Bacia de Curitiba proposto por 

Salamuni (1998) que aponta o surgimento de falhas, no período 

Cretáceo, como o início do abaixamento dos t errenos do 

Embasamento para um posterior preenchimento por sedimentos e 

formação das rochas sedimentares, do Oligoceno ao Pleistoceno.



Numa espiral representando o tempo de evolução do 

início do planeta até os dias de hoje, alguns eventos foram 

especialmente marcantes para a geologia de Curit iba. Os 

principais estão indicados, mostrando também as 

eventuais lacunas entre um acontecimento e outro.

O tempo geológico costuma ser apresentado em uma tabela que vai do mais 

antigo ao mais recente de baixo para cima. Na tabela acima são mostradas as 

principais estruturas geológicas de Curitiba de acordo com as idades atribuídas 

e os principais eventos que marcaram estas épocas.



Migmatitos e gnaisses 

do embasamento



Migmatitos e gnaisses 

do embasamento



Migmatitos e gnaisses 

do embasamento



Argilitos e arcósios da 

bacia de Curitiba



Argilitos e arcósios da 

bacia de Curitiba



Argilitos e arcósios da 

bacia de Curitiba



Cascalho formado por 

seixos na base da bacia



Caliche – rochas 

carbonáticas na bacia 

de Curitiba



Lantanita – Nd – Raríssimo mineral encontrado 

somente na bacia de Curitiba



Olarias e cavas de areias instaladas nas 

planícies aluvionares de Curitiba



Olarias e cavas de areias instaladas nas 

planícies aluvionares de Curitiba - Passaúna



Represa do Passúna



Planície aluvionar do 

Iguaçu



Cavas de areias instaladas nas 

planícies aluvionares de 

Curitiba



Olarias e cavas de 

areias instaladas nas 

planícies aluvionares 

de Curitiba



Planície aluvionar do 

Iguaçu



Diabásio no Parque 

Bacacheri



Dique de diabásio no 

Parque Tanguá 

encaixado nos 

migmatitos do 

Embasamento



Granito – Anhangava e Serra do Mar



Granito – Anhangava e Serra do Mar



Metacalcários e 

filitos ao norte de 

Curitiba – Formação 

Capiru



Contato do Planalto 

Curitibano com o 

Segundo Planalto 

Paranaense em São 

Luís do Purunã. 

Rochas metamórficas 

do embasamento em 

baixo e sedimentares 

da Bacia do Paraná 

em cima




